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BIEG CHARYTATYWNY 
DLA FUNDACJI KRWINKA 

 

I. TERMIN: 12.06.2022r. GODZINA 11.00 (start pierwszego biegu) 

II. MIEJSCE: Park Baden Powella (Boisko trawiaste ul.Małachowskiego koło hali 

Parkowej) 

III. ORGANIZATOR:  I LO i LO PŁ, r.kunikowska@lo1.elodz.edu.pl, 

j.przybylek@lo1.elodz.edu.pl, 601 533 602 

IV. WYKONAWCA: TIME4S Radosław Sekieta, biuro@time4s.pl, 501 894 154 

V. KONKURENCJE:  Bieg Towarzyszący około 1,5km 

   Bieg Główny około 4,5km (3 pętle 1,5km) 

VI. UCZESTNICTWO: do startu w zawodach upoważnieni są uczestnicy z każdej grupy 

wiekowej z zastrzeżeniem że w biegu głównym mogą zgłaszać się roczniki 2010 lub 

starsi.  Pomiar czasu za pomocą zwrotnych numerów startowych. Uczestnikiem biegu 

jest każda osoba, która wykupi cegiełkę o wartości minimalnej 20zł (rozprowadzane 

będą na terenie kilku szkół przy wsparciu samorządów uczniowskich). Istnieje 

możliwość wykupienia cegiełki w dniu biegu jeżeli nie zostanie przekroczony limit 

uczestników wynoszący 400osób. 

VII. ZGŁOSZENIA: do 10.06.2022r. włącznie.  

VIII. OPŁATY: opłata startowa wynosi minimum 20zł udział. Istnieje możliwość 

zgłoszenia w dniu zawodów do limitu uczestników. Każdy uczestnik z opłaconym 

startem (zakupioną cegiełką) za minimum jedną konkurencje otrzyma w biurze 

zwrotny numer startowy z chipami oraz upominki od partnerów. Brak zwrotu 

numeru to koszt 7zł na rzecz wykonawcy.  

IX. INNE: startujących ubezpiecza zgłaszający - podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 z dnia 
06.03.1996 r. w zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który: zgłosi się do biegu 
przy pomocy formularza zgłoszeniowego (drogą mailową do organizatora), wniesie 
opłatę startową w postaci zakupienia cegiełki oraz podpisze oświadczenie o biegu na 
własną odpowiedzialność poprzez własnoręczny podpis na liście startowej w dniu 
zawodów. Osoby niepełnoletnie startują za zgoda i przy obecności opiekuna prawnego. 
 

X. POMIAR CZASU: LEKTRONICZNY za pomocą chipów w zwrotnych numerach 

startowych 

XI. NAGRODY: dekoracja za pierwsze trzy miejsca OPEN w obu biegach w kategorii 

kobiet i mężczyzn - medale i puchary. 



XII. Listy startowe dostępne będą na stronie www.time4s.pl/kalendarz . Wyniki będą 

dostępne pod linkiem https://time4s.pl/wyniki tego samego dnia. Najpóźniej 

wieczorem około godz. 20:00 

  

UWAGA! 

Wszystkich uczestników zawodów oraz kibiców i sędziów obowiązuje 

powyższy regulamin. Zmian na listach startowych dokonujemy najpóźniej na 30 min 

przed rozpoczęciem konkurencji. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów niezgodnie z 

regulaminem nie będą dopuszczeni do startu. Organizator zastrzega sobie 

ufundowanie nagród w zależności od pozyskania sponsorów. 

 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 

10.00 Otwarcie biura zawodów (oba biegi) 

10.45 Zamknięcie biura zawodów biegu na 1,5km    

11:00 Oficjalne otwarcie zawodów 

11:10  Wspólna rozgrzewka 

11:15  Start biegu na 1,5km 

11:30 Zamknięcie biura zawodów biegu na 4,5km  

11:50 Wspólna rozgrzewka  

12:00  Start biegu na 4,5km 

13:00 Dekoracje obu biegów 

13:30 Zakończenie imprezy      

    

 

www.time4s.pl/kalendarz

